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PERSBERICHT
Rijswijk, 27 november 2013.
OOM Verzekeringen lanceert haar vernieuwde grensoverschrijdende
studentenverzekeringen.
Als internationale verzekeraar weten wij als geen ander dat de wereld verandert. Grenzen
vervagen, afstanden blijken korter dan gedacht en studeren in een ander land ligt binnen
handbereik. Reden voor ons om te zorgen dat de verzekeringen aan blijven sluiten op de
wensen en behoeften van onze klanten.
OOM Studeren in het Buitenland-verzekering
Uiteraard bedoeld voor studenten maar ook voor au pairs en stagiairs die de grens
overgaan. Meer dan ooit hebben wij de verzekering uitgebreid op alle fronten. Zwangerschap
is nu standaard meeverzekerd en een reisvaccinatie kan nu ook onder de dekking vallen. De
premie is zeer aangescherpt en er is geen eigen risico bij een huisartsenbezoek of
zwangerschap/bevalling. Wie de basisverzekering moet aanhouden krijgt een zeer
aantrekkelijke korting op de premie. De keuzevrijheid in de dekkingen is ruim en er is zelfs
een aanvullende tandartsdekking die men kan toevoegen aan het pakket. Een uitgebreid
schadepakket met daarin alle benodigde schadeverzekeringen maakt het geheel af. Kortom
goed verzekerd op pad.
OOM Studying in the Netherlands Insurance
Voor de buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren. Een Engelse naam voor
een internationale verzekering is dan een logische keuze. Naast alle bovengenoemde
voordelen en dekkingsmogelijkheden vergoeden wij ook de kosten van een TBC onderzoek
in de uitgebreide dekking. Als men bijvoorbeeld met de kerst even terug naar huis gaat dan
is een huisartsenbezoek daar ook gedekt. Dat grenzeloze gevoel willen we onze klanten
graag meegeven.
De verzekeringen zijn zowel bij een assurantietussenpersoon als rechtstreeks online af te
sluiten.
Kijk voor meer productinformatie op www.oomverzekeringen.nl.

OOM Verzekeringen is in 1940 opgericht met als doel om oorlogsschade te verzekeren. In
de loop van de tijd zijn onze activiteiten uitgebreid. Onze kernactiviteiten zijn verschoven
naar het verzekeren van verzwaarde brandrisico’s en verzekeringen voor Nederlanders die
naar het buitenland vertrekken of buitenlanders die naar Nederland komen.
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